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21 Api 2016 . Where: Colegio de Dentistas de Alava, Gamarrako Atea, 1, 01013 VitoriaGasteiz, Araba, España. Información disponible en Castellano For the sake of viewer
convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to
switch the active language.Más información en este.

Norbait oraindik harpidea ez bada, bere alea eskuratzeko "UK" aldizkaria argitaratzen duen
Boluntzarreta elkartera jo besterik ez du, gutxienez aleak agortu . eta lur orotariko ibilgailuak
gidatzen joango dira, Alacanteko (Herrialde Katalanak) porturaino, Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako trenbide alorreko boluntarioek.
26 Mai 2016 . 19:00 Santa Katalinari buruzko Askegi aldizkariaren aurkezpena. Ekainak 17 .
16:00-19:00 Arabako bola leku mugikorra. 16:30-19:30 . Bere webgunea bisitatzea
gomendatzen dizuegu gazteluaren historioari buruz jakin nahi baduzue edo bisita nahi izanez
gero -> www.castillodeportilla.com. Posted in.
Olentzero mendian bizi da eta han egiten du lan. Bere lana ikatz egitea da, egurra ikatz
bihurtzea. Ba al dakizu Olentzerok nola egiten duen ikatza? Begira. Egur pilo bat hartu eta
pilatu giten du. Piloaren erdian zulo bat uzten du eta beste bat beheko partean. Egur-piloa
moldatua daukanean, lurrez estaltzen du dena.
HERRI ALDIZKARIA. 191.zkia . 2006ko urria. 4-10. Herrian barrena. 12-13. Elkarrizketa:
Esther Esparza. 15-17. Kasino Zaharra. 20-21. XX.mende haserako lanbideak. 27. .. Hortaz
gainera, aldizkari honek jakin duenez, Udala hitzaldi ziklo ... Lehen txapelketa honetan Araba,
Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparraldeko.
Dokumentu historiko baten inguruan", Herria 2000 Eliza 61, 1984, 17-18. Gako-hitzak: Eliza .
Gako-hitzak: Araba; Gasteiz; Euskara; Arana Martixa, J.A., 1978, "Euskara Gernikako
inguruetan (1938)", Jakin 7, 1978, 95-96. .. Gako-hitzak: Jakin aldizkaria (historia); Euskara
(jasoa); Jimeno Aranguren, R. (ed.), 2000, El.
Arabako ohitura polita, Ordago folk taldearen eskutik .. Inigo Astiz, Laura Mintegi,
Uxoa.Jakin-en eskutik. Umorea politikoa da - Oihaneder Euskararen Etxea. Umorea politikoa
da. Horixe izan da Jakin Aldizkariaren 220. zenbakiaren ardatz eta .. 17/18 ikasturteko
lehenengo kontzertua Falerina lorategian izango da.
ARABAKO DIPUTAZIO FORALA. BIZKAIKO DIPUTAZIO ... Lehenik eta behin,
jarraitasuna mantetzen jakin duen RIEV aldizkaria, ... Agustin Zumalabe Bekaren Epaimahaia.
10-11. Donostia lkastaroa: Bideoen katalogazioa. 10. Donostia. Angel de Apraiz Bekaren
Epaimahaia. 17-18. Bilbo. Tokian tokiko Ikerketak. II.
11 Denborapasak 22 Bost urte pasa ostean, hemen gaituzue berriz Txepetx aldizkariko zenbaki
berri batekin. . 15 41,5 133,3 15 – 16 90,7 121,5 16 – 17 133,8 101,3 17 – 18 167,7 74,3 18 – 19
190,2 42,2 19 – 20 199,7 7,2 20 – 21 195,6 –28,3 21 – 22 178,2 –61,8 DATA Erdirainoko
distantzia “Y” ardatzaren arabera 1 – 1.
Nazio arazoa - Soviet batasuna, Jakin aldizkaria, Jakin, 13 (1980). Bertsolaritza, Jakin
aldizkaria, Jakin, 14-15 (1980). Langabezia Euskal Herrian, Jakin aldizkaria, Jakin, 16 (1980).
Araba: demografia-euskara-industrigintza-erakunde foralak-politika-nekazaritza, Jakin
aldizkaria, Jakin, 17-18 (1981). Elebitasunaren auzia.
Telef. (945) 46 40 41 Fax (945) 46 40 52. ZIGOITIKO UDALA. ONDATEGI (ARABA). 1.
UDALAREN 2013KO MARTXOAREN. 13KO. OHIKO BILERAREN AKTA. KIDEAK.
Alkate-Udalburua ... informazioko aldizkariaren edukiak idazteko, diseinatzeko .. y sanciones
serán las establecidas en los artículos 17,18,19 y 20.
Euskaldunon aldizkaria – 24. zenbakia. 1 euskaldunon aldizkaria, 24. . 17, 18. Arabako
Errioxan hizkuntza eskubideak. 19. Supermintzalagunak. 20. Laburbira. 21. Gazteen elkarteak,
elkarte gazteak. 22-24. Oliba-olioaren III. Festa. 25. Sonsierrako .. arabera olio litro jakin
batzuk jasotzen ditu. Olio hau lortzeko moduari.
Euskaltzaindia. Real academia de la lengua vasca. Académie de la langue basque. Academy of
the basque language.
28 Eka 2011 . “El Pensamiento Navarra” aldizkaria (karlista joera zeukana) gaztetasunaren antikarlismoa berrpiztu zizaiola baieztatzen zun, bertzealdetik alderdi liberaleko “El . Gauza da,

konkista buruzko bertze gauz batzuen artean arras ongi jakin ta ikasi izan dutela gure
eskualdean (Amaiurren) gertatutako pasarte.
Uriarte andrea Arabako Osasun Barrutiko Arabako. Ospitale Psikiatrikoko Langilegoaren
zuzendari kargutik kentzen duena. HERRIZAINGO SAILA. AGINDUA, 1997ko maiatzaren
26koa, Herrizain- go sailburuarena; beronen bitartez, ondoko honeta- rako deialdia egiten da:
Ertzaintzari Laguntzeko. Atal Teknikoaren Giza.
10 Oct 2016 . GAINBEGIRADA es el boletín digital de ENBA. Cada pocos días te acercamos
la realidad del sector en forma de resumen de todas aquellas informaciones que hemos
entresacado de diversos medios de comunicación, boletines oficiales, agentes sociales, etc. Si
quieres recibir GAINBEGIRADA en tu.
21 Ira 2016 . A! Jakin ezazue gure andereñoak saiatu zirela ateratzen zitzaizkigun apoak eta
igelak printseak bihurtzen , baina ezin izan zen eta hori saiakera bat baino gehiago egon zela
eta. Bukatzeko esan astelehenean denak agertu zirela klasean, nahiz eta katarro bat baino
gehiago harrapatu genuela.
7 Jun 2017 . berberana Nยบ 242. Rioja Alavesa - Arabako Errioxa. Junio 2017.
revistaberberana.com. entre la sierra y el ebro. Sumario Cuadrilla • Cartel para la Fiesta en
Yécora • Vuelve el Interpueblos de Pelota. Pág. 4 Pág. 5. Radio Rioja Alavesa / Arabar Errioxa
Irratia • Edurne Azkarate, una actriz de Oion que.
ACTIVIDADES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 17-18. El próximo 1 de febrero comienza
el segundo cuatrimestre de actividades de la temporada 2017-2018. Los que ya estáis cursando
alguna actividad RECORDAD que la renovación es automática y que SI NO QUERÉIS
continuar tenéis de plazo este mes de enero.
Araba 17-18 (Jakin Aldizkaria): Amazon.es: Libros.
Araba Hizpide. Araba eta Gasteizko aktualitatea jorratzen duen magazina gara. 2015 urtean
sortu ginen, Hala Bedi Bi irratiko goizeko tartea indartzeko. Edukien aldetik, tokiko berriak,
kuadrillaz . Izen hori duen jardunaldi bat antolatu dela Gasteizen kontatzen digu Alea
aldizkariak. Helburua da, Araba osoko ordezkariek,.
ALEA – Arabako Aldizkaria: Nº 85, 86, 87, 88,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,. 98, 99, 100,
101, . PASADIZOAK: Ez esaten jakin beharra. Bai ere bai . Maite Orue págs. 12-16.
ADMINISTRAZIO-KUDEAKETA: Euskadiko Aholku Batzorde. Juridikoa sortu zeneko 80.
urteurrena. Iñaki Beitia pág. 17-18. LEIHATILA: Ladybug.
Bilera hau egin baino aste bat lehenago eskolako Lehen Hezkuntzako gela guztietako
ordezkarien asanblada burutu zen eta umeek asanblada horretan ateratako gaiak azaldu
zizkiguten: futbolak ematen dituen arazoak, goiko patioa labankorra, patioen espazioen
banaketaren beharra…. Hauetaz gain, jantoki orduetan.
El día 3 de Diciembre, martes, nos unimos al Día Internacional del Euskara y para ello
organizamos una bonita actividad: completamos un mosaico gigante con el alumnado de entre
2-18 años escribiendo la palabra "Zaindu", haciendo un guiño al lema de este año "Zaindu
maite duzun hori" ("Cuida eso que quieres").
“Arabako Castillo lurraldean egin zen 6.000 metroko zundaketa da Iberiar penintsulako
zundaketarik sakonena”. “Kilometro batera bost zentimetroko txanpon baten zabalera ikusteko
gai izango da”. 24. 36 ..... ELHUYAR 257 1. “Atzaparren tamainagatik kalkulatu zuen Afrikako
lehoiak baino hiru aldiz handiagoa izango.
"Eusko Jaurlaritza eta euskal aldizkariak", Jakin, 17-18, 152.-153. orrialdeak. ALTZIBAR,
Xabier (1991). . Gasteiz: Arabako Foru Aldundia. ARANA GOIRI, Luis (1932). Formulario de
los .. DÍAZ NOCI, Javier (1995d), "Liburuak, aldizkariak eta irakurleak XX. mendeko Euskal
herrian. Euskal testuak eta irakurketa ohiturak.
25 Mai 2014 . Eiderrek 100 euroko bonoa irabazi du, Intxaurrondoko edozein dendatan

erosteko, baita Gaztezulo aldizkariaren urteko harpidetza ere. 2. saria Ane Artetxek irabazi .
Izan ere, Afrikako umeen bizimoduaren gaiak errazegia zuen errukitasunerako bidea, eta
egileak jakin du hortik ihes egiten. Hemen dugu.
Jaurlaritzak badaki, jakin, beharrezkoa dela bere jardueren baterako irudia eskaintzea ...
Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordea. 24. ALDIZKARIAK. Dato
Económico. 1.700,00 €. Argia. 1.125,00 €. El Karma. 1.102,50 €. Zuzeu .. 2014ko urtarrilak 17,
18, 19 eta 20 (Donostiako 2014ko Danborrada).
Etxebarriko ume eta gaztetxoen aldizkaria. 36. alea 2014ko ABENDUA . 15 16 17 18 1920. 21.
22 23 24 25 2627 28. 29 30 31. 94 426 70 05. UDALA. AYUNTAMIENTO. E. T X E BA RR. I.
94 426 70 00. ETXEBARRI TXIKI. 36. ALEA. 2014KO. ABENDUA . Gorbeia Araba eta
Bizkaia arteko mugan dagoen mendi bat da,.
consider the Basque language of Araba a “west-side language”, together with the ones of.
Biscay and the basin of the river Deba. LINGUISTIKA .. nahitaez gaztelaniaz jakin beharra.
Endrike Knörrek (1994) argitaratu berri du agiri hori: .. Kardaberazek (1761: 17-18) aipatu
zuen militarra esate baterako: Araban nembillen.
nek, dagozkien lurraldeen araberaz sailkatuak izan dira: Araba, Bizkaia,. Gipuzkoa, Nafarroa .
Aldizkaria ( argitarapen-lekua). Lehenengo- ... «Araba. Demografia, Kultura, Euskara,
lndustrigintza, Erakunde foralak, Poli- tika, Nekazaritza». Jakin. (Donostia). 17-18, (1981),
227p. 103. BECERRO DE BENGOA, R. Ellibro de.
29 Nov 2017 . Ezagutu Gipuzkoako hautatzaileak 17-18 denboraldirako. 2017-08-03. Hilabete
barru Gipuzkoako selekzioetako lehen taldeak lanean hasiko dira Euskadiko txapelketa
prestatzeko asmotan. Aurten, berrikuntza gisa, Araba eta Bizkaiaz gain Nafarroak ere
Euskadiko txapelketan partehartuko du.
37 Hegats-17/18. EIE. 38 Lur bat Mazataga. Juan Mª Irigoyen. 39 Gure Mikel. Mikel Zarate. 40
Ipuinak Zarrailatik begira. Lux mundi. 41 idatz eta mintz. Literatur .. 1316 Jakin aldizkaria
1964 35. 1317 Jakin sorta. Ipar Euskal Herria. 1318 Euskal hiztegia - Diccionario vasco. Jose
Paulo Uribarri. 1319 "Euskal berdintasu"a.
Aldizkaria sortu zen unetik Julio de Urquijok zuzendua orduan, eta laster Eusko Ikaskuntzan
integratua mundu osoko euskalarien topalekua izan zen. ... Mayo de 1972, Bilbao:
Publicaciones de la Junta de Cultura de Vizcaya, 1973, págs. 17-18, como en “Urquijo y la
Sociedad de Estudios Vascos”: “…don Julio fue el más.
Epaile-zeregina bete du hainbat mailatan: Eskolartekoan, Araba-Bizkaikoan, Bizkaikoan eta
Euskal Herriko txapelketa nagusian. . "Bostak bat" lantaldeko jardueraz gainera, Kili-kili
aldizkariaren orrazketa eta euskara batuan jartzea izan ohi zuen bere gain. ... Neguaren ondoren
udaberria, Karmel 1976-2, 17-18.
ARABAKO BILTZAR NAGUSIEK GASTEIZEN ETA LUR JAREETAN. IZAN DITUZTEN
EGOITZA HISTORIKOAK XV. MENDETIK XIX.ERA. 99. Kontularitza izan zen beste laneremu bat. 1815eko ekainaren. 17ko igorpen baten bidez176 -garai hartako diputatu nagusi
ramón de Zubiak agindu zuen ordainketa egitea- jakin.
26 Mai 2017 . OSTIRALA 2017-05-26 TXINTXARRI ALDIZKARIA. 2 ALBISTEA ...
Euskaraz jakin ez arren, berak animatu zituen ... Araba eta. Bizkaiko ligetan bigarren geratu
diren taldeen aurka triangular bat jokatuko du. 45 minutuko bi neurketa izango dira. Puntu
gehien biltzen dituena Euskal. Ligan ariko da 17/18.
Suhiltzaile baten intsumisio keinuari esker jakin genuen Bilboko portutik Saudi Arabiara
armak bidali direla, baina normalena bidalketa horiez ezer ez jakitea da. . Erabakiaren ostean,
Araba Garoñarik Gabe Plataformak amaitutzat eman du bere 15 urteko ibilbidea eta herritarren
mobilizazioak goraipatu ditu, politikarien.
Jakin ere ederki dakit tesi hau, eta ondoren egin ditudan ikerketa historikoak ere, bere

irakaskuntzari eta .. EUSKAL PRENTSA GERRAREN LEHEN UNEETAN: ARABA,
GIPUZKOA ETA NAFARROA. 231. 2. .. zituzten euskarazko aldizkariak, zertarako, zer eragin
izan zuten euskaldunon hizkuntzan eta pen- tsamoldean.
aldizkariko zuzendaritza-batzordeko kide izan zan, eta artikulo mordua emon zittuan argittara
agerkari hartan. Euskaldunon . guztiak, epaiketa noiz izango zen jakin barik? Ziurgabetasuna
itzela da. Hori ez baduzu ... Eta hainbat kategoria daude. Guk senior mailan hartu ge- nuen
parte, hau da, 17-18 urte bitarte-.
Laburpena. Gasteizek, proportzioan, Europako hazkunde handiena izan zuen 1950-1975 epean.
Garai horretan iritsi ziren pertsonak erdaldunak izan ziren gehienbat, eta euskaldunak, berriz,
gutxiengoa izan ziren. Francoren diktadura, errealitate soziokultural berria eta euskararen
loraldiaren hasiera, hirurak.
Jakin nahia, bidaiatu nahia, esperimentatu nahia. Azken batean, bizitzaren magia agerian uztea,
istorioen bitartez. Bideoetan argiago ikusteko, jo nire webgunera ... Elkar (17-18 urtekoentzat)
... Fito Rodriguez (Gasteiz, Araba, 1955eko irailaren 3a -) euskal idazlea eta EHU eta UEU
unibertsitateetako irakaslea da.
15 Urt 2015 . DENDA-KATALOGOA 3 ARABA GASTEIZ MENDIA OPTIKA Olagibel, 33
Andra Mari Zuriaren plaza % 10eko deskontua betaurrekoetan 4 BIZKAIA BILBO ...
BIDAIAK Biteri, 17 % 5eko deskontua titularrari, hiri -hotelen eta garraio hutsen erreserbak
izan ezik JAKIN GESTORIA Morrongileta kalea, 11-13B.
Contacto. Laudio Udala Herriko Plaza 01400 Laudio (Araba) Teléfono: 944 034 800. Website:
www.laudio.eus. Email: info@laudio.eus. 2003-2017 © Ayuntamiento de Llodio.
INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN EKIPAMENDUAK EAE-N Teknologia jakin batzuk
euskal gizartean —etxeetan, enpresetan eta landa-eremuan— zer neurritan .. Araba / Álava
Bizkaia Gipuzkoa Adina 15-34 35-54 Heziketa maila Lehen mailakoak edo hortik beherakoak
Jarduerarekiko lotura >= 55 Ikasleak Bigarren.
Arabako 5.000 biztanle baino gutxiagoko 28 udalerrirekin izandako azken hitzorduan azaldu
zenez, KZgunea zerbitzu berriak hauek ... zerbitzu jakin batzuetarako .. MKZ 17-18. KZgunea
programa 2008an alfabetatze digitalarekin, Internetekin eta teknologia berriekin lotutako
hainbat foro sektorial eta publikotan izan da.
udalarteko aldizkaria. Ze Berritxiki / Dinosauroak gelan eta piratak beren etxean. Reportaje /
Ya está en marcha la campaña “Irakurri, gozatu eta oparitu” (Lee, disfruta y regala). Toma la
palabra / Edorta Salvador, profesor del. Basque Culinary Center: “El gusto por el buen pan ha
llegado para quedarse”. Irakurzale gazteak.
RRRAzpeitiko herri aldizkaria RRR2011ko azaroa RRR133. zenbakia. RRRRRRRRR.
LASAITASUN BILA. Jaiotzez ... lehen ere jakin ondo genekien, eta egi hori eguna joan eta
eguna etorri mahai gai- nean ipintzearekin ETAren erabakia estali .. 17:00-20:30
RRRLarunbata: 16:00-20:30. 1-5-6-14-15-16-17-18-19-20.
Egoera jakin baten barruan hainbat maisu-maistra badaude, behin-betiko lez ikastetxean
urterik gehien eramatea erabiliko da lehentasun-irizpide gisa. Ondorio horietarako,
zerbitzualdian, zerbitzu berezietan eta behin-betiko destinoa galtzea ez dakarten beste
administrazio-egoera batzutan emandako denbora joko dira.
8 Api 2017 . “Aurrerantzean ezusteko gehiago eman ditzake Arabako Iruña-Veleiako
aztarnategiak. Hala uste du arkeologoen lan taldeko buru .. Noiz jakin ahal izango dugu
euskarazko hitzak zein mendekoak diren? Kasu honetan, aurkikuntzak duen ... Euskararen
Jatorriaren III. Biltzarra. Iruña Oka 08.04.17 18.
aurkitu eta jasotzerik izango, Akesolok berak, bere oroimenari esker, bakotxaren barri emon
izan ez baleusku. Bestela, ez genduan ezer egiterik. Aldizkariak. Guztitara . RIEV 4,
Euskerazaintza 5, JBD 3, KAEgutegia 3, Anaitasuna 2, BISS 2, Jakin 2, ... Arabako euskal

abestiak direala ta, Anaitasuna (1968, 169. zenb.) 6.
ostean abiarazi direlako (Arabako Alea, Geuria, uriola.eus eta Hala Bedi 2, kasu) edo ... Jakin
badakigu komunikabideen kontsumoa baldintzatzen duten aldagai .. 17 18,2. 18 17,1 16,2 15.
El País. 10,1 9,3 7,3 8,5 7,8 11,4 10,1. Gara. 6,3 7,3 7,5 9,9 10,1 8,5 9,1. Berria. 2,7 3,7 4,2 3,5
5,3 4,5 5,9. El Mundo. 4,7 4,1 5,8 3,8.
Hauen lagun tzarekin: Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia,. Gipuzkoako Foru
Aldundia, Nafarroako . batez izan nin tzen irakasle, Jakin aldizkaria zuzen tzeko enkargua
hartu bainuen. Jakin ordura arte Aran .. «Fran tzian ezkerraren deabru zaharrak», 349 zk.,
1977-10-15: 17-18. • «Terrorismoaren ekai tza.
14 Uzt 2014 . Igandean, Amurrion, Araba Euskaraz besta, Arabako ikastolen fagoretan.
Bainilla baztertzeko ... faktore 1 iz ondorio edo emaitza jakin bat lortzeko edo gertatzeko
eragiten duten osagai edo ... 14-8, 16-9 hasi dituzte izariak hartzen anaiek, baina Fabienen bote
bat falta eta 17-18 besteak. Faltengatik.
Ah, ia ahaztu zait, Jentilbaratz aldizkariaren 9. zenbakian daukazu aipatutakoa, baina 11.
zenbaki edo 8.ean, eta beste askotan ere aurkituko dituzu irakurgai mamitsuak. . Kontua da,
tradizio horren uztaitik askatu eta bide berriak jorratu nahi duenak jakin behar duela ez
dagoela lainoen gainean ibiltzerik. Dantza.
21 Abe 2009 . Abenduaren 21ean, Arrasateko egun haundiaren bezpera izan ginen. Hotzari
aurre egin behar izan genion, baina ederki pasa genuen. Adin guztiko jendearekin izateko
aukera izan genuen. Hasieran haur eta gaztetxoak izan genituen lagun herriko plazan eta
ondoren kaleetan zehar adin eta kolore.
AURKEZPENA. Astialdi Foroa Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako astialdiko eskolek,
federazio-koordinakundeek ... azalduko dugun moduan prozesu bat hasi beharko du,
metodologia jakin bat jarraituz. Baina guztia ez .. aldizkariaren aleak, Gaztezulo aldizkariaren
aleak, The balde. eta Berria egunkaria. Horrez gain,.
Hombre, sí la demarcación geográfica es importante y no lo es la política, no entiendo porqué
Araba, Bizcaia y Gipuzkoa tienen un enlace a la entidad política de la . Euskararen aldetik
arazo batzuk dauzkat eta zure aldaketak ikusi ditudanean, Marguerite Duras-en artikuluan, ezin
dut jakin ondo dauden ala ez, galdetu.
programa jakin batzuek ingurumenean dituzten eraginak ebaluatzekoa. Zenbait plan eta
programak ingurumenean .. 223. zk. 2012ko azaroaren 19a, astelehena. EUSKAL HERRIKO
AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012/5082 (35/25). Antolamenduaren esparrua. □. EAE.
□. Lurralde Historikoa: □ Araba. □ Bizkaia.
Bilbo Hiria Irratia 2015-06-17 11:02 None Javier Marotoren amesgaiztoa bete da, eta EAJko
Gorka Urtaran izango da alkate berria Arabako hiriburuan. .. Bilbo Hiria Irratia 2015-06-15
13:43 None Berton aldizkariaren zenbaki berria jaso dugu, maiatzari dagokiona, eta
elkarrizketa nagusia Garikoitz Mendibe Ibilaldiko.
Role playing-aren xedea ez da gai edo egoera bati buruzko eduki zehatzak ematea, jakin-mina
piztea baizik, eztabaida sustatzea .. Talde batek tabakoari buruzko iragarkiak, aldizkariak, etab.
bilatuko ditu (alkoholari buruzkoren bat ere sar daiteke) eta .. paz izeneko lanean (Tuvilla,
1993, 17-18. orr.) honako biolentzia.
Horrela sortu zuten Agirretxek eta haren lankideek Irrien Lagunak elkartea, irrienlagunak.com
gunea eta Irria aldizkaria, besteak beste. . Bederatzi ikastetxe, tartean Aramaiokoa (Araba),
Baztangoa (Nafarroa), zein Durangoko Kurutziaga (Bizkaia), Errenteriako Bizarain eta Koldo
Mitxelena, Pasaiako Karmengo Ama,.
25 Mar 2015 . CURSOS DE EUSKERA: CURSO 17/18. En más de cien . Beste askoren artean,
Assa-Lantziegon eskuratuko du lekukoa UAGA Arabako Nekazarien Sindikatuak (1564 km).
Gaueko bederatzi eta . Kalean da udako AIZU! aldizkaria eta barnetegian dabiltzan ikasleek ere

jaso dute. Uda ahaztezina biziko.
Leioa Udal Aldizkaria 87. Zbk. Somos conscientes de que vivimos tiempos de crisis
económica. Tiempos que son y van a ser duros. Pero es en estos momentos, en los que puede
que cunda el desánimo, cuando se hace más necesario, si cabe, afrontar los retos de futuro con
voluntad y valentía. Con ese deseo ha.
EFEOk ikastaroaren lekua edo data aldatzeko eskubideari eusten dio, irakasleen beharrizanak
eta antolatzaileekin zerikusirik ez duten arrazoiak tarteko direla. Ikastaroetako inskribapenaren
ordenagatik bananduko dira plazak, webgunearen bidez egin beharrekoa.
(www.cofpv.org/fisioterapeutas-formacion_eus.html).
26 Mar 2017 . kazetaritza lanak (aldizkaria, Larrun, Aktualitatearen Gakoak) jasotzeko aukera
izango dute. Batez beste,. ARGIA Jendeak 12,50 .. Martxoaren 17an jakin zen ETA egituraren
armagabetzea egingo . Istiluak izan ziren lehengo astean EHUko Leioako eta Arabako
campusetan. Petardo bat eta ke-pote bat.
Hace 4 días . AEK 100 euskaltegi. euskara ikastaroak, aprender euskera, itzulpenak,
traducciones, mintzapraktika egitasmoak, normalizazio planak, AIZU! aldizkaria. . CURSOS
DE EUSKERA: CURSO 17/18. En más de cien euskaltegis existe un abánico muy amplio de
todo tipo de cursos y servicios: clases.
"Jakin aldi berri bat urratzera dator 2014 honetan. Aurten 58 urte beteko dira Arantzazun lehen
zenbakiak argia ikusi zuela, 45 hiritartu zela, eta 37 Joan Mari Torrealdai buru duen taldeak
modernotu eta arnas berri bat eman ziola. Aurtengoa ere aldaketa urtea izango da: batetik, 200.
zenbakiarekin batera aldizkaria.
Deiak OJDaren kontrol ofizialei uko egin zien. Euskal Autonomi Erkidegoko komunikabideen
irakurleria,. 2001. urtea (%). CE.H.A.E.. Araba. Bizkaia. Gipuzkoa .. Jakin. Jakin-ek, 1956az
geroztik. Arantzazuko frantziskotarrek argitaratutako aldizkari erlijiosoa,. 1967an aldi berri bati
ekin zion, luze gabe agintari frankistek.
«orain-dik ezin da jakin egoera errealean izan dezakeen eragina». sala-manka pasealekua bera
eta pase-aleku berria, adibidez, itxita egongo dira, ... dira. finantzen jakintza araba, bizkai eta
gipuzkoako biz-tanleen gehienek uste dute finan-tza jakintza edukitzea lagunga-rria dela
familien geroa berma-tzeko, baina batez.
Jakin badakigu egiten diren bertso saio guztien informazioa biltzea ia ezinezkoa dela, baina ziur
gaude ehuneko . Iturria: Bertsolari aldizkaria. Faustino Etxebarria ... Kanporaketak: 14 urte
artekoak: 2008-05-21 Bermeo. 14-16 urte artekoak: 2006-05-22 Markina-Xemein. 17-18 urte
artekoak: 2006-05-23 Ondarroa. Finala:.
Arabako Biltzar Nagusiek, 2013ko martxoaren 11an egindako. Osoko Bilkuran ondoko Foru
Araua onetsi dute: 7/2013 Foru .. jakin dezan, modu ofizialean eta errez ulertzeko moduan, zer
irismen eta ondorio ekonomiko dituzten zerga .. su contabilidad y de la aplicación de las reglas
contenidas en los artículos 17, 18 y en.
Ekainaren 12an Debagoiena osoan eta Aramaion egingo den Herri. Galdeketaren aurkezpen
ekitaldia egin zen Oñatin martxoaren 12an,. Santa Ana aretoa goraino bete zuten herritarren
aurrean. Hiru herritarren artean irakurri zuten herri galdeketaren aldeko adierazpena,
prozesuaren eragilea Erain Debagoiena taldea.
Arabako Alfabetatze-Euskalduntze Koordinakundea. Juanjo URANGA Kepa MENDIA, | Jakin
17/18. zenbakia. 1981. Artikulua ikusi Zenbakia osorik ikusi. Arabako jendetzari buruz zenbait
ohar. Eugenio RUIZ URRESTARAZU Rosario GALDOS URRUTIA, | Jakin 17/18. zenbakia.
1981. Artikulua ikusi Zenbakia osorik ikusi.
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL • UDAL INFORMAZIO ALDIZKARIA • Junio
2006 Ekaina • Nº 43 Zbk. ... a eta alkohola. Hori dela eta, egokia da ekimen hori zabaltzea
tabakoaren jakin-mina eta kuriositatea pizten hasten den adin-tartean. ... 17, 18, 19 de julio •

20:00 h. • Teatro Barakaldo. “España Cabaret.
26 Ira 2017 . Guztira, 26 lagun daude auzipetuta, guztiak Arabako EAJko alderdikide ohiak,
tartean, De Miguel bera, Araba Buru Batzarreko kide ohi eta Arabako Aldundiko Tokiko ..
Tokikomeko ordezkariek El Vallenc aldizkaria bisitatu dute ACPC elkartearen presidenteari
elkartasuna adierazteko.
10 Mar 2015 . Ondoko lerroak JAKIN aldizkariaren 2014ko maiatza-ekaineko alean agertu
dira. (…)Gaur, espirituenprendedoreabehar dugu etaGizarteBerrikuntza da mantra
berria.OCDEk halaxe definitzen du GizarteBerrikuntza: merkatuak eta estatuakkonpòntzen ez
dituztenarazoentzako erantzun berriakbehar ditugu,.
13 Aza 1984 . Amezketa'n Samartolometan. 22-VIIL76. Diario Vasco. Araba'ko lurretan. 8VIIL76. Ataundik zear. 21-111-76. Ayamonte ta Ayamendi. 3-X-76. ((. (( .. Perutxu eta
traganarrua. Itxasertzetik: Treineru estropadak. 1959-1-17-18. 1959-2-20. 1959-5, 12-13. 19595, 26-29. 1959-6, 9. 1959-6, 17-18. 1960-78.
aldizkariaren zuzendaria atarikoa[ ..... 20. Txokolatezko muinoak. Filipinetako Bohol
probintziako ikurrak dira. Txokolate-koloreko mila eta berrehundik gora muino, bata
bestearen ondoan, 50 . Atomoak eta molekulak modu jakin batean antolatzea edo .. lis):
“85eko atlasean [Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa- ko Ornodun.
11 Abe 2015 . Jardunaldietan XXI. mendeko eleaniztasunaren testuinguruan Arabako hiztunak
izan zituen hizpide, Araban bizi diren pertsonen jaioterriari erreparatuz, bertan dauden
hizkuntzak hurbilduz euren hiztunen bitartez. Hortik abiatuz, etorkizunari begira irekitzen
zaigun hizkuntza-bidegurutzearen inguruko.
Fueros, 12. 01004 GASTEIZ. AYALA LIBURUDENDA. ELKAR MEGADENDA GASTEIZ.
Apraiztarrak, 1-Campus. 01006 Araba campus@elkar.com. NAFARROA. ARBIZU. BERIAIN
. HABE aldizkariaren erredakzioan jasotako galdera batzuk . rako zaizu eta horretaz gain, gai
jakin bat aukeratu nahi baduzu, idatz ezazu eta.
Anboto 2011-06-24 08:33 Kultura Mallabia Maiatzean jakin zuen Garazi Mugerzak Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak antolatzen duen Urruzuno literatur lehiaketako . Anboto 201106-14 11:17 Kultura Durango Nafarroa, Gipuzkoa, Baxe-Nafarroa, Araba, Bizkaia, Lapurdi eta
Zuberoako haur eta gaztetxoek hartu zuten.
Arabako ikastolean aldeko jaiak, Gorka Knorri, jendaurrean abestea maite duen kantariari,
omenaldia egin dio aurtengo festan. Andoni Mutiloa berarekin izan da.
17 Aza 2017 . Iñigo Aranbarriren 'Umorearen zimurrak' artikuluak, eta bertan zehatz
disekzionatzen duen eta historikoki euskaldunok hizkuntzarekin lotuta bizi izan dugun
chomin-del-regato umore-moduak gogorarazi didate orain ez hainbeste nire larruan bizitakoa.
10 Mar 2016 . Página oficial con información general sobre el Municipio, actividades,
servicios, rutas turísticas, alojamientos, cultura, y ciudadania.
Atsegin handiz aurkezten dizuet Oria eta nire oroipenak lana. Liburu honetan, XX. mende
erdialdeko Oria auzoan barrena paseatzera gonbidatuko gaitu Jose Mari. Bardají oriatarrak, bai
eta hango jendea, hango bizimodua, ohiturak eta tradizioak eza- gutzera ere. Liburu honetan,
Oriako historiaren zati handi bat bildu da;.
de promoción del euskera. Euskararen sustapenerako udalarteko aldizkaria. Ze Berritxiki /
Ikasturtearen balantzea. Amaiur ikastolan. Reportaje / Galtzagorri. Elkartea: 25 años
promocionando la literatura infantil y juvenil en euskera. Reportaje / Uskararen Durrunda,
idea principal del concurso de microcuentos de. Roncal.
15 Jun 2017 . dira hauek. Ikusmin eta jakin- nahi honetatik sortzen da Open. House Bilbao.
Normalean hiri- tarrei itxita diren eraikin eta espazioak 48 ordutan zehar .. interesgarriak.
Bilbao aldizkaria: 94 420 44 45/48 80. Faxa: 94 420 44 39. Aldizkaria Interneten:
www.bilbao.eus. E-mail: periodicobilbao@bilbao.eus.

Cfr. Republicanismo y carlismo, pp. 17-18. Aranegui y Coll, Manuel de: "Don Luis de Ajuria y
su tiempo", en Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz, 1972, nº 16, pp. .. un estadista guipuzcoano
hace un siglo", en Sancho el Sabio: revista de cultura e investigación vasca = Euskal kultura
eta ikerketa aldizkaria, Vitoria-Gasteiz,.
Antolatzaileen iragarkia kopiatzen dugu: Martxoaren 2an, hitzaldia izango da, Biteriko
(Hernaniko kultur etxea) areto nagusian, arratsaldeko 7etan, euskaraz. Antolatzailea: Dobera
euskara elkartea. Laguntzailea: Hernani Errotzen. Hizlaria: Patxi Zabaleta, SOS Iruña-Veleiako
abokatua, eta Euskaltzaindiako kidea.
Azken txanpan, etxekoak gol bakarrera gerturatu ziren, baina lasaitasunaren gola sartu eta hiru
puntuak poltsikoratzen jakin zuten. Zazpigarren dira orain, baina . V. Osinberde Sarian,
Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako gazteak izango dira kantari. Tikeak salgai daude . 19. URT.
2017. ITTURRITIK aldizkariaren 4.alea kalean.
40 "Euskalerriko atlas etno-linguistikoa". Jakin, 32 (uzt.-ira. 1984), 139-148. 41 "Nación y
lengua". The Journal of Basque Studies, 5 (1984, 2), 19-26. 1986 ... dic., 1978), 17-18. 91 "Tras
el Congreso de Vergara una lengua para todos". Punto y hora de. Euskal Herria, 105 (14-20
sept., 1978), 10. 92 "Txillardegi: entre la.
26 Urr 2017 . Gasteizen zerbait hobetu daitekeela pentsatzen baduzu, orain duzu aukera ezin
hobea, urrats hori egiteko. HEI (Herritartasunerako. Eskola Irekia) topaketarako eta
prestakuntzarako gune bat da, Gasteizko udalerrian bizi garen guztiontzat irekia dagoena,.
Herritarren Partaidatzaren Zerbitzuaren barruan.
Araba / Álava. Asociación «GIZARTERAKO», 36. Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer
de Mama y Ginecológico, «ASAMMA», 37. Asociación Colectivo de Animadoras
Socioculturales de Álava, «HERRIA», 39. Asociación ... Emakundek jakin badaki erakunde
horiek emakume .. Aldizkariak eta prentsa dossierrak.
2 Urr 2017 . Aurtengoa ere aldaketa urtea izango da: batetik, 200. zenbakiarekin batera
aldizkaria itxuraldatu eta kolorez jantzitza datorrelako; bestetik, sareko atari hau bera goitik
behera berritua eta osatua aurkezten zaigulako, eta, azkenik, egitura aldatu eta Jakin fundazio
bihurtu delako. Jakin gogoetarako.
Hemendik aurrera aldizkaria korreo elektroniko bidez jaso nahi baduzu, jar zaitez
harremanetan gurekin. . Jakin badakigu guztiok, zelako buruhaustea suposatzen duen. EPEa
prestatzeak eta aspalditik zerrendak ireki ez dituztenez, . tatik 23 eta 17/18 ordu lektiboen ai
pamena eta Dekretuak aipatzen dituen “irakastordu”.
Azpeitiko Euskara Patronatua / Aisialdia / 2005-03-17 / 18:22. Euskal Herriko Ipar eta Hegotik
etorritako gazteak .. Lapurdi, Nafarroa, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako herrietatik etorritako
gazteek eta hezkuntza eta aisialdiko profesionalek parte hartuko dute, eta azpeitiarrak ere
izango dira tartean. Antolatzaileen esanetan.
Munibe zientzia aldizkaria 1949.urtean hasi zen argitaratzen. 1984. urteaz geroztik, bi ... Aita:
Ziordia / Ama: Uribarri Ganboa (Arratzu-Ubarrundia, Araba). 1. Eguberritako giroa .. KOLDO
ARTOLA. 5 Berriemailea urte pare batez egon zen langile Altzan, Kalonje abizeneko gizon
baten zerri-haztegian, 17-18 urte zituenean.
Araba eta beste hainbat leku- tako jendea ibili da Hernanin. Enboteilatzen. Txotx garaia bai
baina sagardotegiko .. Bestalde, apirilaren 17, 18 eta 19an itxita egongo da. Gazte Txokoa, Aste
santuko oporrak direla-eta. . erantzuten jakin behar dute; hizketaldi irekiak izan behar dituzte
seme alabekin eta beren iritzia ematen.
Página que presenta los registros bibliográficos que hay en Dialnet correspondientes a
publicaciones de Karmele Artetxe Sánchez (no es una página exhaustiva de la obra del autor)
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